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„Rostul femeii este să placă,

afară de asta nu poate fi 

fericire.”

- George Călinescu
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Despre ceea ce (nu) a fost mai întâi: Despre ceea ce (nu) a fost mai întâi: 
oul sau găina…oul sau găina…

Cezar Adonis
Mihalache

DDeja e un haos mult
prea mare în sfera
„competențelor”. O supradi-
mensionarea a puterilor
„sporite”, atribuite unei
instituții sau alta încât, în
curând, totul s-ar putea
prăbuși sub povara
generalizată a neîncred-

erii… Or, de ce să dai unei
instituții competențe similare
uneia deja existente? Care
va mai fi deosebirea între
ele? Cum se vor mai con-
trola una pe cealaltă în
evitarea abuzurilor de put-
ere date de competențele
încălecate? Și, mai ales,
cum vei convinge
cetățeanul obișnuit că toate
acele instituții, deși cu denu-
miri diferite, au competențe
egale și, de fapt, doar nu-
mele diferă? Aproape ca
într-un stat polițienesc…

Din nou puterea
forțează lucrurile… Acum
printr-o inițiativă legislativă
în care Jandarmeriei ar
urma să-i fie atribuite
„competențe sporite”. Adică,
să acționeze independent
acolo unde era obligată să
apeleze, din rațiuni ce țin
atât de separarea exercitării
misiunilor, dar și de protecția
cetățeanului, la prezența
Poliției. Iar încercarea de a
aduce Jandarmeria, și prob-
abil, în perspectivă (evident,
printr-o altă inițiativă
legislativă și actuala poliție
locală), la nivelul de
competențe al Poliției
Naționale, va crea un mon-
stru instituțional care, din
asigurarea ordinii publice (și
nu numai) va ajunge un in-
strument de impunere a
unei anumite ordini. Și nu
doar publice!

Prima instituție care
ar trebui să reacționeze ar
trebui să fie chiar Poliția
Națională. Care a tăcut
atâția ani în care foștii gardi-
eni, de pază prin tufișurile

din parcuri, au fost
„metamorfozați” în comuni-
tari, apoi polițiști locali. Și
care, mâine-poimâine,
printr-o altă inițiativă
legislativă a puterii, ar putea
fi rebrenduiți ca parte a unei
Poliții Naționale, unice.

Jandarmeria trebuie
să rămână ceea ce este! Și
acolo unde îi este locul!
Sigur, sunt necesare mici
retușuri în statutul de

funcționare în așa fel încât,
în cazurile de violență
imediată să-și poată ex-
ercita atribuțiile fără a
aștepta ajutorul colegilor de
la poliție. Dar numai în
situații bine definite, precum
violențele pe stadioane.

De aici și până a-i
atribui competențe similare
poliției este însă un drum
lung. Care deschide porțile
abuzurilor, nu atât ale jan-
darmilor în sine, cât mai
ales ale statului, prin inter-
mediul lor, împotriva
noastră. Una este ca jan-
darmul să aibă dreptul de a
reține un infractor, prins în
flagrant, până la venirea
poliției, îndreptățite să prea
și să se ocupe de instru-
mentarea cazului, și alta
este de a atribui Jan-
darmeriei dreptul de a
„duce” persoana respectivă
la sediul ei.

Inițiatorii legii vor să
atribuie Jandarmeriei (nici
măcar „să delege” pentru
cazuri punctuale) și
competențe de poliție
judiciară, instituția urmând
să pună la dispoziția Par-
chetelor un număr de jan-
darmi care să lucreze în
subordinea directă a
magistraților. Apoi, poate și
în structura ANAF, că doar
avem experiența „proto-
coalelor”.

Proiectul legislativ
inserează adevărate fitiluri
ce ar putea zdruncina statul
de drept și libertățile noas-
tre, prevăzând dreptul jan-
darmilor de a face
percheziții corporale fără

mandat! Ba, se lasă o
prăpastie adâncă, inițiativa
legislativă ieșind din cazul,
rezonabil, al acțiunilor în
situații flagrante sau de
violență imediată, ve-
hiculând dreptul jandarmului
de „a duce la sediu”, nici
măcar în formula clasică „de
a conduce” (și, evident, nu
la sediul poliției, ci al jan-
darmeriei!), persoanele, nu
sub precizarea, „acelea
care au comis fapte grave”,
ci „a căror identitate nu a
putut fi stabilită sau pe cei
care aduc atingere valorilor
sociale”.

Or, unde mai este
dreptul cetățeanului, rezon-
abil la rându-i a fi sub
prezumția de nevinovăție,
de a apela la poliție, când
consideră că este el o
victimă a unui abuz al unui
jandarm care vrea să-l
percheziționeze, să-i
perchiziționeze mașina, să-l
rețină, și toate acestea fără
mandat?

Întotdeauna va ex-
ista o tentație a abuzului de
putere care nu va putea fi
prevăzută, cuprinsă de
legislația existentă. De
aceea, trebuie să fim mereu
vigilenți. Pentru că, un abuz
de putere (acum, legislativă)
vine din parte unor parla-
mentari care pot așterne pe
hârtie orice proiecte vor.
Fără ca noi, cei ce i-am
trimis acolo și în numele
cărora vehiculaeză
abuzurile, să avem posibili-
tatea, cel puțin vreme de
patru ani, de a-i stopa în ex-
ercitarea acestor abuzuri
(chiar dacă anumiți inițiatori
vin pentru a-„n”-a oară cu
încercarea de a impune
ceva incorect, imoral, poate
și neconstituțional), pentru
că, nu-i așa?!, și parlamen-
tarii au dreptul la liberă ex-
primare…

În schimb, noi am
putea fi opriți, controlați,
percheziționați și „duși” la
„sedii”, inclusiv cu forța, cum
prevede proiectul, pentru a
nu mai exista vorbe pe la tri-
bunale despre drepturile
noastre. Care, ironic, au în-
ceput să pălească în mo-
mentul în care am pus, prin
votul nostru, niște cărămizi
(de multe ori în sens pro-
priu!) citadelei legislative
care trebuia să vegheze la
binele cetății.

●

Decembriada sau schimbareaDecembriada sau schimbarea
calului pe măgar…calului pe măgar…

George
Petrovai

SSupravegheat în-
deaproape de gardienii fostului
regim taman până la
Decembriadă (mă rog, fla-
grante nepotriviri de opinii în
chestiuni politice), fac parte
dintre românii care, punând
semnul de egalitate între viață
și libertate, au dorit cu ardoare
schimbarea de macaz politic,
astfel încât nelibertatea
asociată cu îndoctrinarea și
sterilizarea intelectuală să
devină deodată amintiri de
neuitat și învățături mereu ac-
tuale pentru viitor.

Dar fac parte și dintre
aceia care s-au lămurit la
repezeală că „umplerea vidului
de putere” de către Ion Ilici Ili-
escu și ciracii săi alogeno-
moscoviți, nu însemna decât
schimbarea ofticosului cal
bolșevic, deja furajat și îngrijit
românește, cu un măgar
răpănos. E drept, un urecheat
furajat în România ceaușistă
după rețete străine (o
năucitoare combinație orien-
talo-occidentală și garantat
antiromânească), dovadă că în
faza de început a făcut nis-
caiva impresie vulgului (vezi
alegerile din Duminica Orbului)
prin răgetele sale original-
ateiste și prin  (ne)democrat-
icele sale azvârliri din copite
împotriva tuturor acelora ce n-
au înfulecat salam cu soia…

Era de așteptat ca
nărăvașul patruped să nu de-
creteze că întreaga economie
românească  este un morman
de fiare vechi (multe între-
prinderi erau înzestrate cu per-
formante utilaje occidentale
sau japoneze), iar dacă, totuși,
i-a scăpat porumbelul din bot,
atunci să nu pună toate
capacitățile de producție la
pământ printr-o veritabilă
sarabandă națională a dis-
trugerii, ci să îndrepte ceea ce
i s-a părut că nu corespunde
planului de adaptare 
la cerințele economiei
concurențiale. Sau, urmând
formidabilul exemplu oferit
celor interesați de 
Restaurația Meiji (meiji=gu-
vernare luminată, procesul de
restaurare a autorității
împăratului japonez a demarat
în anul 1867), să rentabilizeze
toate întreprinderile de interes
național, îndeosebi cele strate-
gice (aviația, marina, mineritul,
înarmarea, exploatarea
țițeiului), iar pe cele nestrate-
gice să le vândă
întreprinzătorilor români în
mod preferențial, adică sub
prețul lor real.

Da, căci știm de la

chinezii antici că a guverna cu
înțelepciune se cheamă a rec-
tifica, nicidecum a demantela
și a crea cele mai propice
condiții întru aducerea grosului
românilor la sapă de lemn, re-
spectiv întru propășirea fără
precedent a ciocoismului și a
neamului prost prin  dema-
gogie și minciună, hoție și
nelegiuire, impostură și
neobrăzare, necredință și
ipocrizie.

Vasăzică, în locul unor
demagogi, penibil de slugarnici
cu „cel mai iubit fiu al poporu-
lui”, însă cu toții devotați
României, Decembriada i-a
făcut cârmuitori pe mincinoși,
pungași și trădători, într-un cu-
vânt pe mișei. Iată și dovada:
După 27 de ani de guvernare
eminamente tâlhărească
(unde sunt lozincarzii care prin
anii nouăzeci scandau că nu
ne vindem țara?), toți aleșii
sunt putrezi de bogați, timp în
care cei mai mulți români au
ajuns putrezi de săraci!

Astfel s-a ajuns la
contraperformanța ca Româ-
nia, o țară cu însemnate
resurse ale solului și subsolu-
lui, să fie codașa țărilor eu-
ropene în ceea ce privește
nivelul de trai al cetățenilor. Ba
și cu o datorie externă de circa
100 de miliarde euro, cu
pădurile măcelărite, minele în-
chise, circa  jumătate din teri-
toriu vândut străinilor și cu
populația în alarmantă
descreștere (un exod postde-
cembrist de aproximativ 4,5
milioane suflete), concomitent
cu neîntrerupta distorsiune
moral-spirituală a grosului
românilor.

Ați văzut politruci care
să nu prindă osânză încă de la
primul mandat? Eu n-am
văzut. Tocmai de aceea polit-
ica a devenit sportul cel mai
îndrăgit de descurcăreții
postdecembriști. Păi cum altfel,
când pe această cale
garantată a aflătorilor în
treabă, orice neisprăvit cu
gologani poate ajunge la țanc
în fruntea mesei cu bucatele
poporenilor!

Asta fiind ordinea
logică a dezordinii din Româ-
nia postdecembristă, iată de ce
spun că adevărații vinovați de
dezastrul ei sunt – cu mic, cu
mare – toți politrucii. Cum
vinovații trebuie să plătească,
drept ar fi să se confiște toate
averile dobândite prin fraudă.
Dar pâinea și cuțitul se află în
mâinile aleșilor, așa că slabe
speranțe ca în viitorul nu prea
îndepărtat, dreptatea pe
aceste meleaguri să nu mai
umble cu capul spart.

●
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O carte a căutărilor…O carte a căutărilor…

Corneliu
Vlad

RRoşca este astăzi
probabil prezenţa cea mai
controversată din agora
românească de la răsărit de
Prut. Spun controversată, nu
contestată. Şi este aşa, nu
pentru că ar avea o malefică
influenţă covârşitoare, nici pen-
tru că ar împrăştia vreun ex-
tremism periculos în rândul
mulţimilor, nici prin
excentricităţi şocante (în afara
celor destinate mediului cult).

Impactul puternic al lui
Iurie Roşca în sfera publică,
mai ales asupra celor care-l
cunosc de câtăva vreme, îl dă
traseul lui singular în viaţa
politică şi publică a R.
Moldova. Din lider tânăr şi
charismatic al cauzei reîntre-
girii românilor a devenit teoreti-
cian al echidistanţei
Chişinăului, pe care-l doreşte
„punte de aur” între Bucureşti
şi Moscova. Din înflăcărat mil-
itant anticomunist  a ajuns
partener de guvernare rezon-
abil şi cooperant cu comuniştii
nereformaţi ai lui Voronin.
Astăzi, Iurie Roşca pare să se
fi retras din politica activă sau
cel puţin din prim-planul
politicii, dar rămâne foarte activ
ca universitar, politolog, publi-
cist, unde, în continuare, sur-
prinde şi şochează. Discursul
sau ţine formal de retorica
europeană; este unul dintre
rarii teoreticieni de la Chişinău
conectaţi la mişcarea de idei a
Europei de azi. Dar mesajul
sau este virulent antieuropean.

Adică nu numai împotriva Uni-
unii de la Bruxelles, cu compli-
catele şi viclenele sale
maşinării birocraticesti, ci şi îm-
potriva idealurilor şi valorilor
europene că atare.

Toate acestea, şi încă
altele, se văd şi în cartea sa
„Ortodoxie şi naţionalism eco-
nomic”, apărută la Bucureşti.
Carte lămuritoare pentru pub-
licul din România, care
însumează articole, prefeţe, in-
terviuri etc. din ultimii ani. În
„Cuvânt pentru lucrarea…”,
Mariana Heroiu salută
„revenirea lui Iurie Roşca în
spaţiul românesc de dincoace
de Prut”, după ce, mai întâi
„admirat şi urmat de mulţi în
perioada de început a activităţii
sale politice, ‘perioada
romantică’ – după cum o de-
finea el însuşi, s-a trezit din ce
în ce mai singur, fără camarazii
care-l urmau, sau admirau, şi
cu care, în focul luptei, şi-a
împărţit şi bunele şi relele, şi
împlinirile şi eşecurile, şi bu-
curiile şi tristeţile, şi viaţă şi
muncă”. De ce „s-a trezit din ce
în ce mai singur” nu vom
lămuri însă aici. Dar răspuns
da poate chiar această carte.

O carte înfiptă adânc,
chiar prin titlu, în realitatea
clipei – şi naţionale, şi plan-
etare. Ortodoxia este religia
„celor ce simt româneşte”, dar
şi a ruşilor, şi a altora. În sec-
olul XXI, religiile redevin un ac-
tant tot mai decis în viaţa
profană a lumii şi e greu de
spus dacă e bine sau e rău
(oricum, în Congresul ameri-
can, în urma unor proteste, s-a
revenit zilele trecute la decizia
de a se închide o subcomisie

pentru problemele religioase).
Iar naţionalismul, inclusiv cel
economic, e în marş triumfal,
chiar ca prioritate a statului, pe
mari întinderi ale planetei, de la
America lui Trump şi Anglia
Brexitului la Rusia lui Putin,
trecând şi prin vestul continen-
tului european, Polonia şi Un-
garia etc. Un globalist fervent
ca politologul George Fried-
man argumenta de curând
simbioza istorică dintre
democraţia liberală şi
naţionalism, fapt aproape de
neimaginat până mai deunăzi.

Secţiunea cea mai
incitantă din carte este, pentru
cititorul român, ce gândeşte
autorul despre neamul sau,
aflat astăzi, din nou, în faţă
unei opţiuni istorice capitale,
căci îşi duce viaţa rupt în două
state şi este ţinut blocat în
această stare nedreaptă  de
către cei ce forţează mersul
firesc al istoriei. Până la
soluţie, pentru R. Moldova „tre-
buie un stat puternic, un lider
autoritar. Nu nişte lideri, dar un
lider autoritar, care să impună
reguli şi să vegheze la re-
spectarea acestor reguli, inclu-
siv în economie”. Cu
precizarea (suficientă oare?)
că „autoritar nu înseamnă ile-
gal sau dictatorial”. Cât
priveşte locul acestui stat în
lume, politologul povăţuieşte
aşa: „Nu mai alerga la ameri-
cani că să rezolvi problema
Transnistriei. Cine te poate
ajuta? Doar rusul, dacă ştii să
îi propui ceva, fără să-ţi vinzi
interesele naţionale”. Dar
celălalt stat românesc, Româ-
nia? „O colonie la periferia Eu-
ropei”, preia autorul cărţii

sintagma economistului român
Ilie Şerbănescu… „Românii
(sunt) chiriaşi în propria ţară”,
cu „o rată a depopulării
consemnată doar în războaie”,
o ţară care nu poate da decât
„lecţii amare pentru R.
Moldova”. Mai rău: pe cele
două maluri ale Prutului,
fiecare  îşi are „propria viziune
asupra ‘Patriei istorice’ (Româ-
nia sau Rusia) într-o „dez-
batere extenuantă şi sterilă
(care) minează stabilitatea
politică internă, pericilitează in-
tegritatea teritorială a ţării şi
consumă în van energiile
colective”.

Aşa e, exact dignostic.
Şi, atunci, ce-i de făcut? „Înc-
etarea ostilităţilor pe marginea
chestiunii identitare” între două
„grupări fundamentaliste”. A-i
numi însă „grupare
fundamentalistă” pe românii
majoritari basarabeni, inclusiv
pe cei cărora le-a fost curmată
viaţa de fostul ocupant, nu
limpezeşte, nici linişteşte „dez-
baterea extenuantă” în
chestiune. Mai ales că în dis-
cursul sau, Iurie Roşca e cât
se poate de grijuliu să dozeze
farmaceutica „echidistanța” şi
„neutralitatea” între Moscova şi
Bucureşti. Lumea în care trăim
acum, spaţiul postcomunist,
spaţiul românesc al zilei sunt
văzute tot în logica apusă (zic
unii) a blocurilor antagoniste.
Dihotomie, maniheism, ruptură
parcă pe vecie în părţi dis-
juncte şi ireconciliabile. De aici,
şiruri lungi de perechi antago-
nice, după modelul lansat de
Bukovski: URSS-UE, raiul co-
munist-paradisul european,
Uniunea Europeană-Uniunea

Eurasiatică, URSS postbelică
(cu Basarabia încorporată)-
România Mare, deportările
staliniste-deportările liberale
(esticii care muncesc în Vest),
iluzia comunistă-iluzia liberală.
Iar în acest fel se tot poate
continuă. Numai că în gropile
sfinte de sub astfel de echiva-
lente ambigui zac hecatombe
de cadavre, destine şi idealuri
frânte, state sfâşiate, popoare
decimate. Iar una dintre cele
mai lovite victime este însuşi
poporul rus. Orice comparaţie
şchioapătă, iar în istorie ele pot
şchiopăta cumplit, până la
mormânt. Aici, principiul
echidistanţei  şi cel al
neutralităţii  nu mai merg sau
lucrează viclean; riscul este să
te trezeşti soldat într-una dintre
tabere şi, din păcate, nu
neapărat în tabăra „celor buni”.

Şi nici peste invocata
Patrie istorică nu se poate
trece uşor. Acum câţiva ani, la
ziarul unde eram director am
dat acest titlu: „R. Moldova:
Stat – poate, Patrie –
niciodată”. A trebuit să
părăsesc ziarul.

Cartea lui Iurie Roşca
este, după cum se vede, mai
degrabă una a căutărilor, decât
a aflării; din tinereţe autorul şi-
a păstrat în orice caz frenezia.
După ultima pagină, te
îmbogăţeşti şi cu răspunsuri,
dar mai ales cu mai multe
întrebări decât aveai la în-
ceput. Ceea ce ar putea fi, la
urmă urmei, nu doar folositor,
ci şi benefic

●

Hoț sau prost?Hoț sau prost?

Ion
Coja

AA fi hoț sau a fi prost?
Ce-i de preferat? Aceasta este
întrebarea cu care o sumede-
nie de internauți – era să zic
internăuci!, au fost treziți din
somn de Ion Țiriac, când
acesta, într-o emisiune la Re-
alitatea TV pe marginea celor
petrecute în Piața Victoriei, a
declarat că Domnia Sa preferă,
la nevoie, să aibă de-a face cu
un hoț, iar nu cu un prost. Nu
cred că celebrul nostru compa-
triot făcea neapărat trimitere la
cei din Piața Victoriei, deși eu,
ca spectator TV, urmărind
scurtele și puținele declarații
ale celor din Piață, am remar-
cat cu întristare „un nivel pre-
car de adecvare la realitate” al
acestor declarații. Adică multă
prostie!

Ba chiar aș completa
cu următoarea observație: mai
ales în transmisiile făcute la
posturile TV care susțineau
Piața, ni se ofereau imagini și
comentarii din studiou sau ale
reporterilor din Piață, și foarte
puține păreri în direct ale
manifestanților, iar atunci când
totuși aveam parte de așa
ceva, te apuca tristețea: nu
cumva și ceilalți din Piață, cei
„două sute de mii”, gândeau la
fel de puțintel?!

Spre deosebire de
„tinerii frumoși” din Piața Victo-

riei, mahalagiii cu gura știrbă
de la Cotroceni aveau un
mesaj mult mai bine articulat.
E drept că și motivele de a
cere demisia Johannului erau
mai clare, mai ușor de formu-
lat! Erau, și sunt în continuare,
la mintea cocoșului!

Eu însă abordez per-
spectiva filosofică, metafizică,
a problemei! Și mă întreb: ce e
de preferat? Să ai de-a face cu
un hoț sau cu un prost? Să fii
hoț sau prost?… Se înțelege,
din felul cum a pus Ion Țiriac
problema, că hoțul nu ar fi un
prost, iar prostul ar fi un ins
corect, incoruptibil chiar!

Așadar, ce e de spus
în favoarea hoțului, cel preferat
de domnul Ion Țiriac?! Din
păcate moderatorul l-a împied-
icat pe Ion Țiriac să-și susțină
părerile cu argumentele dom-
niei sale, de fiecare dată numi-
tul Bogdan Rareș a intervenit
zgomotos și indignat, fără nicio
idee clară, scandând câteva
lozinci împotriva hoției, a
corupției. 

Ar fi fost interesant și
normal să aflăm părerea „au-
torului”. Corect era ca …hoțul
de Rareș să-i ceară explicații
pe loc domnului Țiriac, cum de
susține o asemenea idee, cu
care va scandaliza multă lume,
partizană a prostimii!

Astfel că, în locul dom-
nului Țiriac, mă încumet eu să
ofer câteva argumente, proba-
bil mai puțin convingătoare

decât cele care l-au făcut pe
marele tenisman să rostească,
apodictic, decât prost, mai bine
hoț!

Ca vorbitor al limbii
române, citez mai întâi
mărturia acesteia: decât cu
prostul la câștig, mai bine cu
un om deștept în pagubă!
Prost bâtă! Prost ca noaptea
când dormi! Prostia nu doare!
Etc… Și mai sunt o mulțime de
vorbe înțelepte și inspirate în
limba română și în toate limbile
pământului care deplâng de-
fectul numit prostie! În schimb
hoțul este deseori privit cu sim-
patie. Vocativul Hoțule!, cu o
anumită intonație, îl poți
adresa chiar și unui prunc nevi-
novat, când dă semne de
istețime, semne că-i merge
mintea!

Dacă omul este sin-
gura ființă inteligentă din
Univers, nefericiții care suferă
de prostie pot fi considerați că
au handicapul cel mai sever
imaginabil!… Nu este nevoie
să insist! Cred că niciun
…prost nu mă va contrazice!
Spectacolul prostiei umane
este cel mai trist din toate! De
ce? Pentru că prostia este
incurabilă, nu poate fi tratată,
nu poate fi compensată, așa
cum alte deficiențe congenitale
permit o minimă corecție. Te
naști prost și mori prost!
Oricâtă școală se va face cu
tine!

În schimb hoțul nu

este hoț din născare, ci, cel
mai des, ca rezultat al mediu-
lui în care trăiește! S-au văzut
o mulțime de cazuri în care
hoțul se îndreaptă și devine un
mare filantrop. În cartea sa
Secolul evreiesc, Yurii Slezkine
consideră că aceasta ar fi și
mutația care se petrece azi în
mentalul întregii evreimi!…

Și argumentul suprem,
care mă scutește să mai caut
și altele: primul om care a intrat
în rai a fost un hoț, hoțul de pe
crucea din dreapta Mântuitoru-
lui! Care a avut mintea cu care
să înțeleagă ce alții vedeau și
nu credeau! Căci hoția nu
poate fi practicată de naivi, ca
să nu le spun proști!

Un prost nu va fi
niciodată hoț! Sau, dacă va
încerca, se va da de gol
minten! Cum se dă mereu de
gol numitul Rareș Bogdan.
Încearcă el să fure, să ne
mintă, cum că ar fi imparțial
politic, patriot, cinstit etc, dar se
dă de gol la fiecare apariție cât
este de vândut! O coadă de
topor nu suficient de isteață
pentru a nu se vedea că este
mânuit, manevrat, manipulat! 

Deocamdată este clar
că cei care îl programează nu
ne sunt prieteni, ci sunt inamici
ai Neamului. Inamici
neadormiți! Cum aceștia nu
sunt puțini, ne este greu,
deocamdată, să pricepem al
cui lacheu este Bogdan Rareș!
În solda grasă a cui!…

…Toată povestea
asta, care a stârnit indignarea
unor „formatori de opinie”, mi-
aduce aminte de anecdota cu
„să iasă prostul din baie”! În
concluzie: ce este Bogdan
Rareș? Un prost sau un hoț?
Eu, ca dascăl și ca „inginer de
suflete”, zic că Bogdan Rareș
nu s-a născut lichea, hoț și
minconos! Așa cum alții se
nasc proști! Încă ar mai fi recu-
perabil. Sub presiunea mediu-
lui încearcă și el, amărîtul, să
se țină de hoții, de minciuni! Nu
vrea să lipsească de la masa
VIP-urilor! Numai că se dă de
gol prea ușor, seară de seară,
adică nu este destul de in-
teligent ca să ascundă caietul
de sarcini primit de la patroni.

Dobândit sau congen-
ital, sufletul său de slugă, ex-
hibat cu tenacitate și
vehemență, ne întristează tot
mai mult! În diverse ipostaze, îl
descoperim la mai toate tele-
viziunile, în nefericita breaslă
de așa ziși comentatori TV,
moderatori, formatori de
opinie… Bogdan Rareș nu
este nici pe departe un caz
unic în mass media
românească! Doar că este mai
țipălău ca toți! Și cel mai
pleșuv! 

●
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Sub ocupația multinaționalelor?Sub ocupația multinaționalelor?

Ionuț
Țene

DDupă așa zisa
revoluție din decembrie 1989,
când țara noastră a intrat în
sfera de influență a globalis-
mului nivelator, poporul român
trece prin cea mai dificilă
perioadă din istoria sa. După
ce economia națională a
dispărut, iar pădurile și
resursele minerale au fost pre-
date capitalului străin occiden-
tal, România a devenit o
sub-colonie de tip african pen-
tru țările dezvoltate din UE 
și SUA. Subordonarea
economică s-a realizat prin
transformarea guvernelor de la
București și a generalilor din
serviciile secrete în instru-
mente docile ale intereselor
ambasadelor străine și
multinaționalelor? România,
după 1990, și-a pierdut su-
veranitatea economică și
națională, fiind doar o extensie
a companiilor și guvernelor
străine, cu marionete de tip
sud-american puse în funcțiile
cheie ale statului, ca să exe-
cute ordine și directive
transnaționale împotriva
poporului român.Economia
românească a devenit 
o filială destructurată
amultinaționalelor, așa se
explică ieșirea recentă a
corporatiștilor la proteste, sub
comanda managerilor străini?
Rezultatele celei mai recente
cercetări realizate de prof. dr.
Cezar Mereuţă, pe baza
datelor Eurostat, arată că
România se află pe primul loc

în Uniunea Europeană în
funcţie de dependenţa
economiei de multinaţionale.
România se află pe primul loc
în Uniunea Europeană în
funcţie de dependenţa
economiei de multinaţionale,
cu 48 la sută din cifra de afac-
eri totală şi cu 44 la sută din
valoarea adăugată din
economie generate de firme
străine. Spre comparaţie, în
Polonia, multinaţionalele ge -
nerează circa 30 la sută din
cifra de afaceri totală din
economie şi 29% din valoarea
adăugată totală. Guvernele au
încurajat de-a lungul 
anilor subordonarea econo-
miei românești intereselor
multinaționalelor, fapt ce a dus
la distrugerea capitalului româ-
nesc și la instrumentarea
intituțiilor de forță împotriva in-
tereselor afaceriștilor auto-
htoni.

În timp ce capitaliștii
români sunt exasperați de con-
troalele ANAF și de diktatul
Justiției controlate de SRI, con-
form protocoalelor secrete,
multinaționalele scot din țară
profituri fabuloase fără să fie
deranjate de nimeni pentru că
așa doresc stăpânii din am-
basadele occidentale și de la
Bruxelles. Străinii care au oferit
șpagă și au făcut trafic de
influență prin Microsoft sau
EADS nu au pățit nimic, pentru
că procurorii americani sau
germani au apărat interesele
capitaliștilor străini, în schimb
ai noștri ”justițiari” se comportă
ca cei de pe vremea lui IV
Stalin și Ana Pauker când e
vorba să zdrobească capitalul

românesc? S-a dovedit că
creșterea impozitului pe profit
pentru multinaționale a scos
corporatiștii în stradă, acest
nou proletariat urban, un fel de
nouă clasă conducătoare de
tip neo-leninist? România de-
pinde prea mult de interesele
companiilor străine fiind un
atentat la siguranța națională.
În acest caz este România o
neo-colonie, iar protestele o
expresie a multinaționalelor?

Guvernul României ar
trebui să creeze un departa-
ment de monitorizare a
multinaţionalelor, care să aibă
scopul de a preveni even-
tualele crize și să încurajeze
capitalul românesc până nu e
prea târziu, țara noastră și
poporul român riscând să
dispară demografic și biologic.
Controlul multinaționalelor și a
ambasadelor străine asupra
societății românești a dus la
sărăcie, subdezvoltare și
scădere demografică
dramatică. Patru milioane din-
tre cei mai activi români au em-
igrat în Occident după 2000. În
luna ianuarie 2017, sporul nat-
ural a fost negativ, numărul
românilor decedați fiind mai
mare decat cel al nou-
născuților cu 13.704 persoane,
potrivit Institutul Național de
Statistică. În luna ianuarie
2017 numărul naşterilor a
scăzut, iar numărul deceselor
a crescut faţă de luna decem-
brie 2016. Numărul deceselor
copiilor sub un an a crescut în
luna ianuarie 2017 faţă de luna
decembrie 2016. S-a înregis-
trat naşterea a 15096 copii, cu
188 mai puţini copii decât în

luna decembrie 2016. Numărul
persoanelor ale căror decese
au fost înregistrate în luna ian-
uarie 2017 a fost 28800, cu
3734 mai multe decât în luna
decembrie 2016. Sporul natu-
ral a fost negativ în luna ian-
uarie 2017, decedaţii având un
excedent faţă de născuţii-vii cu
13704 persoane. Numărul de-
ceselor copiilor cu vârstă sub 1
an, înregistrate în luna ianuarie
2017, a fost de 160, în creştere
cu 40 faţă de luna decembrie
2016. Numărul născuţilor-vii a
fost mai mic cu 615 în luna ian-
uarie 2017 faţă de aceeaşi
lună din 2016, iar numărul per-
soanelor care au decedat a
fost cu 5332 mai mare faţă de
luna ianuarie 2016. Sporul nat-
ural a fost negativ atât în luna
ianuarie 2017 (-13704 per-
soane), cât şi în luna ianuarie
2016 (-7757 persoane).
Numărul copiilor cu vârsta sub
un an care au decedat a fost
cu 38 mai mare în luna ian-
uarie 2017, decât cel înregis-
trat în luna ianuarie 2016. În
Romania, 84 la sută dintre
româncele aflate la vârsta
fertilă consideră că statul se
face vinovat de numărul alar-
mant de mare de avorturi din
România, pentru că nu se
implică suficient în prevenirea
sarcinilor nedorite. Lipsa de re-
sponsabilitate şi educaţia
insuficientă plasează România
pe locul patru în clasamentul
ţărilor Uniunii Europene la
nivelul anului 2010, cu o medie
între 350-400 întreruperi de
sarcină pe zi. România dispare
fizic și biologic datorită con-
trolului asupra statului de la gu-

vern, președinție, justiție și ser-
vicii secrete de către interese
străine care satisfac doar prof-
itul multinaționalelor, în dauna
intereselor naționale ale
românilor.

Din 1990 niciun gu-
vern, președinte sau șefi de
parlament, care conform
dezvăluirilor din presă sunt
controlate de „frăția tenisme-
nilor” din vilele de protocol ale
serviciilor secrete pentru 
satisfacerea intereselor
multinaționalelor și ambasade-
lor străine, nu au luat act de
dezastrul economic privind
capitalul autohton și dispariția
demografică a poporului
român, care sunt în perfectă
corelare, și nu au propus un
program și pachet legislativ de
creștere demografică ca în
Rusia, singura țară cu spor
pozitiv din Europa. România
pare supusă unui pogrom
punctual pentru a fi desființată,
iar poporul român dispare bio-
logic prin emigrație, mortali-
tate, avorturi și scăderea
natalității. În 2050, românii vor
mai fi circa 8 milioane în țară,
conform statisticii.Cine
urmărește dispariția fizică a
poporului român? E o politică
anti-românească programată
de pârjolire a pământului agri-
col, care e cumpărat de străini,
și de depopulare a României.
Țara noastră va fi repopulată
doar cu imigranți și corporatiști,
pe viitor? Cine va pune piciorul
în prag pentru a stopa
dispariția demografică și
biologică a poporului român?

●

Ediție incendiară!Ediție incendiară!

Iulian
Chivu

NNu parafrazez pe ni-
meni și nici nu-mi place ideea,
dar nici stilul superlativ-agas-
ant-acroșant care-mi sună
când hodorogit ca o darabană
de bâlci provincial, când stri-
dent ca un tinitus de sindrom
vertiginos. Numai că reacțiile
aproape simultane cu discursul
lui Gabriel Liiceanu în Parla-
mentul European de
săptămâna trecută m-au trimis
din nou cu gândul la pateticul
Nae Cațavencu. Entuziasm
sindicalist, patriotism redun-
dant: Ca orice român, ca orice
fiu al ţării sale… în aceste mo-
mente solemne mă gândesc…
la ţărişoara mea… la Româ-
nia… la fericirea ei!… la pro-
gresul ei!…la viitorul ei!

Caragialescul nostru
parcă destinal, subterfugiu
tranzitoriu, recurent și ipocrit.
Și totuși merge și astăzi;
aceeași partitură, același libret
‒ doar distribuția e alta, mereu
alta. Mi-aduc aminte că o
reacție similară reușea să
stârnească, în vremea
„tătucului” PSD-ist, prin 1996,
Horia-Roman Patapievici cu
Politicele lui. De data aceasta,
Liiceanu vorbea în Comisia de
Libertăți Civile de la Bruxelles
așa cum ar fi făcut-o cu
aceeași determinare în pe-
rioada interbelică și rivalii
brătienilor dacă România ar fi

fost pe atunci membră într-o
organizație europeană care să
o ajute. Dacă ne debarasăm
analiza de patetismul cara-
gialesc care a trezit patrio-
tismul  unora și dacă mergem
la textul lui Liiceanu, nu cred că
membrii comisiei aflau ceva
nou față de ceea ce se știa de
la București din alte surse. Li-
iceanu are însă stil ca și Pat-
apievici, ca și Pleșu și ca atâți
intelectuali rasați. Și, în fond,
Liiceanu nu a spus nimic mai
mult decât Cantemir, decât
Drăghicescu, decât Motru,
decât Cioran.

Un sentiment potrivinic
elitei (Noi muncim, nu gândim
‒ vă mai amintiți?), elită care
nu mai are răbdare și pune
necruțător degetul pe rană și
bine face. O pledoarie pentru
moralitate ni se cuvine  ca
dușul de dimineață, ca
rugăciunile începătoare, ca
privitul în oglindă și ca spălatul
pe dinți, dar care a stârnit
aplaudacii partidului majoritar.
Personal nu pot să decantez
din această reacție de respin-
gere cât este solidaritate cu lid-
erul de partid și cât este grijă
nedisimulată pentru imaginea
României în lume. Merg la
sursă și citesc atent: Nu aș fi
venit aici ca cetățean al unei
țări de zece ani membră a UE
dacă nu mi-aș fi simțit valorile
democrației sever amenințate.
Nimic mai corect! Și în cinci
puncte se face un remember
de context: corupția care

plasează România pe un loc
dezonorant, dar care, cât timp
rămâne generică, nu supără
pe nimeni la ea acasa: Ce, alții
nu au corupție? Liiceanu, cu o
respectabilă judecată cauzală,
repetă doar: Guvernul Năstase
mai la început, numele lui Liviu
Dragnea mai apoi, legat de
condamnarea lui în competiție
cu dorința de a accede și de a
se face pentru asta cu orice
preț tabula rasa.

Spunea Liiceanu o
noutate la PE când rostea:
Președintele PSD Liviu Drag-
nea – condamnat penal și cu
un dosar penal – și-a asumat
conducerea Camerei
Deputaților, iar președintele
ALDE Călin Popescu
Tăriceanu, cu un dosar penal,
a rămas președintele Senatu-
lui. România are în fruntea
celor două camere condamnați
penal sau cu dosar penal.
Douăzeci dintre membrii parla-
mentului sunt urmăriți penal,
trimiși în judecată sau
condamnați…(?) Concesivi de
dragul imaginii țării, găsim că
trebuie să ne mocirlim rufele în
aceeași zoaie a toleranței. Și
apoi cele câteva sute de mii de
protestatari din februarie,
stârniți de Ordonanța 13, nu
aveau aceeași temere ca și Li-
iceanu?  Nu am nicio îndoială
că Liviu Dragnea ‒ spunea el
la Bruxelles ‒ precum si colegii
lui de partid și coaliție pentru a
scăpa de pușcărie și pentru a-
și salva averile, nu s-ar da

înapoi de la nimic. De la
președintele Iliescu, arhitectul
mineriadelor și pâna la actualul
șef al PSD, trecând prin Gu-
vernul Năstase și Ponta –
Ponta, expremierul autor al
unei lucrări de doctorat pla-
giate – au făcut din Romania,
jefuind-o fără scrupule, poate
cel mai sărman popor din Eu-
ropa. Tinta numărul unu a
acestor oameni sunt Parchetul
General și DNA ‒ după
rațiunea „Bate-voi păstorul şi
se vor risipi oile turmei” (Matei,
26.31). I-a răspuns patriotismul
de paradă! Ce va consemna
evaluarea lui Tudorel Toader în
aceste condiții s-ar putea să nu
dea satisfacție celor care vor
demiterea Laurei Codruța
Kövesi pentru că valul de at-
acuri la adresa ei ar putea fi
foarte bine contracarat, dacă
nu de performanțele parchetu-
lui pe care îl conduce, măcar
de opiniile presei internaționale
legate de anticorupția
românească, în situația în care
și ministrul justiției recunoștea
la Bruxelles nefirescul adoptării
Ordonanței 13.

Un nefiresc sus-
pectabil, tot așa cum
nefirească ar trebui să i se
pară și această ofensivă
concertată împotriva șefei
DNA. Lucrurile însă  își vor
urma cursul în Parlament, sub
protecția majorității lejere cu
care se legitimează PSD și cu
care își poate urma interesele.
Personal, cred că Liviu Drag-

nea, cum nu a făcut-o nici
până acum, nu va da în
judecată pe nimeni, dar nu mă
aștept să se avânte cu bărbăție
nici în problema secuimii, nici
în cea basarabeană ‒ cu
adevărat probleme românești
‒, ci, sub presiunea mișcărilor
care îi scapă controlului, dar pe
care le presimte cu flerul lui in-
failibil, își va face simțită
prezența doar în hârjoneala de
rutină cu Klaus Iohannis, tot
mai lipsită de conținut și de
motive. În schimb el simte cum
se agită vanitățile și frustrările
atât în Alianță cât și în propriul
partid, încât traiectoria sa de
lider PSD, cu evoluția ei
vertiginoasă, s-ar putea frânge
spectaculos sub semnul unei
zodii nefavorabile, fiindcă nici
Guvernul nu se grăbește să
iasă cu o replică tranșantă vis-
a-vis de delcarațiile de la Brux-
elles, nici FMI nu a constatat
un curs optimist al economiei,
nici Ponta nu s-a resemnat,
nici leul nu se echilibrază în ra-
port cu euro… Cel mult mai
putem avea vreo comisie de
cercetare parlamentară, gen
Nana,  privindu-i pe tehnocrații
lui Cioloș sau cine știe ce altă
ediție incendiară pentru liniștea
electoratului PSD.

●
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Cezar Adonis
Mihalache

NNu, aici nu este
vorba de fraudă fiscală!
Oricât s-ar bate moneda pe
binele cetățenilor la care
veghează, și acționează!,
statul! Mai ales că pentru
controlul și stârpirea evaziu-
nii fiscale există suficiente
mecanisme și instituții! Că
nu funcționează ele acolo
unde trebuie, asta e deja
altă treabă. Clar, penală!

Acum, însă, suntem
în fața unei alte încercări
perverse de a instala o
instituție în fotoliul
discreționar al puterilor
„atribuite”. Atribuite, nu „del-
egate”, pentru că ele nici
măcar nu există astăzi, fiind
mult mai apropiate de
tendențioasa marcă
înregistrată a puterii guver-
namentale: abuzul! Inven-
tate dară pentru un folos
mult mai larg. Dar așa
funcționează plasa captivă
a statului care își
consolidează, nu instituțiile
pentru a servi cetățeanul, ci
sistemul de impuneri spre
uzul guvernanților. Se
creează din nimic o legifer-
are într-un domeniu în care
există multă nemulțumire,
se folosește apetența
cetățeanului pentru „drep-
tate”, chiar dacă este una în

stilul mioritice… capre de
prin vecini, apoi se
transferă, ca precedent
creat, acceptat și chiar
lăudat de „beneficiari”, spre
zone mult mai sensibile. Și
cum altfel când forțarea,
legislativă, spre a împinge
lucrurile spre un abuz la
adresa libertății de expri-
mare vine dinspre un dome-
niu care nu are nici o

legătură directă evidentă?!
Ce treaba are turis-

mul cu libertatea de expri-
mare, nu?! Ce dacă
impunem limite, nu este
vorba de exprimare, pentru
că, nu-i așa?!, suntem în
domeniul turismului! Pe
această idee se bazează
sistemul în a impune o nouă
modalitate de acțiune care
maschează scheletul
dezvoltării unor fantoșe ce
se tot plimbă prin societatea
noastră de când am elib-
erat-o întru libera expri-

mare.
Într-adevăr, există

multe agenții de turism
„țepare”! Așa cum există
multe structuri cu scopuri
clar ilicite în orice domeniu!
Dar a veni și a formula în
numele turiștilor trași în
piept o botniță pe dreptul
exprimării, ne duce într-o
zonă nu sensibilă, ci
riscantă.

Ministrul turismului
anunță închiderea, nu a
agențiile de turism cu risc
fiscal, ci a site-urilor aces-
tora! Și nici măcar nu e
vorba în mod distinct de
firmele cu acțiuni evazion-
iste clare (vorba aceea, că
s-ar izbi de ușa Legii
„prevenției”, aia care te lasă
să o comiți dacă te îndrepți
într-un timp rezonabil), ci de
cele care nu sunt…
licențiate. Evident, de Minis-
terul Turismului. Dar ce are
ușa prăvăliei cu prăvălia din

capul prefecturii?!
Și anunță și organul

represiv-executiv: ANPC!
Instituție care, au decis
guvernanții, are dreptul de a
închide site-urile acestor
agenții. Or, de unde și până
unde această umflare în
atribuții care, nu doar că nu
există, dar nici nu ar trebui
vreodată inventate? Pentru
că este o invitație la crearea
unui adevărat departament
interministerial al cenzurii.

Să închidem site-
urile acolo unde nu ne con-
vine! Sigur, motivațiile vor fi
doar de fațadă. În cazul
agențiilor de turism, folosite
ca fundamentare a unui
abuz al statului, pentru că
nu s-au licențiat. În cazurile
în perspectivă, ălea care
viermuiesc prin mințile
guvernanților de 27 de ani,
decenii în care nu am fost
capabili să ne consolidăm
drepturile și libera expri-
mare, lăsând-o pradă
inspirației legislative a unor
neica nimeni, va fi voba
poate de închiderea site-
urilor ca furnizori de
informații. În pași, dacă este
nevoie. Ce turismul nu este,
în cele din urmă, bazat pe
informații? Și nu se pot ex-
trapola aceste informații,
„fake”-uri de turism!, și spre
alte domenii? Spre alți furni-
zori de servicii? Inclusiv
media! Ai prins fițuica online

cu știrea falsă, arde-i virtu-
alul!

Nu vă mai jucați cu
reperele fundamentale ale
democrației! Nu mai
inventați, într-un mecanism
deja grețos de îngreunat de
limitări, penalizări, acțiuni
coercitive, noi și noi instru-
mente! Pentru că, într-o zi,
vi se vor întoarce împotrivă!
Ziua în care guvernanții și
politicienii vor ajunge să le
fie lor suspendate tribunele
pentru „fake”-urile… politice,
azvârlite țării pe post de
declarații, inițiative legisla-
tive ori acțiuni guvernamen-
tale.

Și nu este vorba
doar de ce treabă are
Asociația pentru protecția
consumatorilor cu site-urile!
Într-o țară în care milițieni lo-
cali „cartieriști” dau amenzi
pentru opiniile de pe rețelele
virtuale, da, virtuale, agenți
de tinichea!, adică în gen-
eral fără circumscripții teri-
toriale definite către cutare
sau cutare agent proxenet,
pardon agent de proximi-
tate, nu ar mai mira pe ni-
meni un ANPC care să (ne)
scoată net-ul din priză. Pur
și simplu, nimeni nu are voie
să se atingă de libera expri-
mare, inclusiv în sensul
definit în și pe site-uri.

●

Firmele românești discriminate în propria țară!Firmele românești discriminate în propria țară!

Ionuț
Țene

ÎÎn luna februarie a.c.,
un grup de tineri patrioți români
conduși de activistul civic 
Mihai Tociu, liderul 
grupurilor „neamorganizat” și
„nusuntemmanipulați” de pe
Facebook a intrat în rândurile
manifestanților din Piața Victo-
riei cu un banner, care critica
sugestiv ANAF, cel care
„terorizează” firmele și
capitaliștii români: „ANAF – de
ce pentru străini ești soare și
pentru români ești ploaie”?
Imediat tinerii patrioți au fost
apostrofați și îmbrânciți de
către corporatiști, iar jandarmii
i-au scos cu forța dintre
demonstranți.

A fost prima încercare
de atragere a atenției că mitin-
gurile erau organizate și ma-
nipulate și pentru interesele
multinaționalelor și ambasade-
lor străine, care au transformat
România într-o subcolonie.
După acest incident în care de
fapt s-a developat implicarea
serviciilor secrete în ANAF și
controlul la sânge a firmelor
românești pentru slăbirea cap-
italului autohton, șeful SRI și-a
retras agenții din această
instituție, care părea că
protejează doar firmele străine
în dauna celor românești. Pre-
siunea pusă pe firmele
românești a cauzat uriașe prej-
udicii capitalului autohton, care

a fost discriminat în ultimii ani
în fața celui străin. Nu există
prea multe exemple de firme
străine controlate de ANAF sau
de capitalist străin arestat pen-
tru fraudă sau șpagă, doar
firme și capitaliști români, fapt
ce a creat în opinia publică
ideea că doar autohtonii sunt
verificați la sânge pentru sto-
parea dezvoltării unui capital-
ism național? Colegii de la
publicația ActiveNews au pub-
licat recent materiale de presă
în care a reieșit clar controalele
zilnice ale ANAF la patroni
români într-un mall și
inexistența lor pentru
comercianții străini în aceeași
locație.

Ceea ce până astăzi
părea doar un subiect de presă
alternativă, zilele trecute BNR
a confirmat discriminarea
firmelor românești în fața celor
străine. BNR a atras atenția re-
cent că firmele românești se
plâng că sunt discriminate neg-
ativ, din partea statului, față de
cele străine. „Balanța de put-
ere în economie după
proveniența acționariatului va
continua cel mai probabil să se
dezechilibreze în favoarea
firmelor cu capital actionar ma-
joritar străin. Pentru păstrarea
echilibrelor macroeconomice,
fiscale și de stabilitate
financiară, este nevoie în
economie de o balanță
echilibrată de putere între cele
doua tipuri de firme”, se arată
în studiul „Pregatiți pentru vi-
itor? O nouă perspectivă

asupra economiei României”.
Acesta este realizat de trei
specialiști ai Direcției de Sta-
bilitate Financiară și Gestiune
a Riscurilor din Banca
Națională – Florian Neagu,
Florin Dragu si Adrian Costeiu,
conform ZF. Autorii împart
companiile românești în trei
categorii, incluse în evoluția
economiei din perioada 1994-
2015.

Este vorba despre
„veteranii de putere” – peste 50
de mii de firme care au mai
mult de 15 ani vechime, cu
crestere continua a cifrei de
afacerii, valorii si numarului de
angajati; companiile de elita
ale României – aproape 12 mii
de firme, care sunt cele mai
productive; firmele de stat,
care sunt intreprinderi cu rol
strategic, chiar dacă mai au
doar patru la suta din
economie. Toate aceste firme,
incluse în „masa critica”, au
nevoie de interventia autori-
tatilor publice, pentru ca unele
dintre vulnerabilitatile cronice
să fie remediate, iar companiile
respective sa contribuie in mod
decisiv la accelerarea creșterii
economice. Companiile din
aceste trei categorii au o
concurență reprezentată de
firme ce au un comportament
mai lax în ce privește plata
obligațiilor fiscale. Studiul mai
arata ca, pe baza evolutiei din
ultimele doua decenii, este
puțin probabil ca România să
ajungă curând la un nivel de
dezvoltare apropiat de cel al

zonei euro. „Planul ca econo-
mia României să devina o forta
regionala sunt nerealiste, în
condițiile în care firmele
românești nu au reusit să
treacă granița în mod direct, ci
indirect prin relalizarea de ex-
porturi”. Balanţa de putere în
economie după provenienţa
acţionariatului cel mai probabil
va continua să se dezechili-
breze în favoarea firmelor cu
capital majoritar străin,
consideră autorii, care susţin
că structura masei critice de
firme evoluează în această
direcţie. Autorii recomandă
autorităţilor să ofere acelaşi
tratament firmelor cu capital
majoritar autohton comparativ
cu cel aplicat firmelor străine,
deoarece numeroşi antre-
prenori din prima categorie se
plâng de discriminare negativă
din partea statului.

Instituțiile statului
român, Guvernul în special,
trebuie să înțeleagă că fără
protecția și dezvoltarea capi-
talului românesc și pro-
movarea firmelor românești,
încurajate de o legislație
flexibilă și fără controale ANAF
făcute poate la țintă pentru in-
teresele multinaționalelor și
ambasadelor străine, România
nu va ieși din subdezvoltare și
periferia Europei. De câțiva
ani, spre exemplu, Guvernul
maghiar al lui Viktor Orban a
dus o politică coerentă de în-
curajare a capitalului autohton,
fapt ce a dus la succesul eco-
nomic al Ungariei de azi, care

nu mai are nevoie de
finanțarea FMI și a altor organ-
isme bancare internaționale.
S-a dovedit statistic că o
economie nu se poate dez-
volta doar cu inserția capitalu-
lui străin și a multinaționalelor.
Fără capital autohton și fără
firme românești încurajate și
protejate de statul român, nu
descurajate se pare ca și până
acum cu ajutorul unor instituții
de forță, la comanda unor in-
terese exterioare, România nu
va putea ieși din coada clasa-
mentului UE. Doar capitalul
românesc bine dezvoltat și
structurat pe producție și ser-
vicii va putea face din România
una dintre cele mai dezvoltate
țări din Europa și din lume.
Numai să vrem noi, românii, și
să fim conduși de politicieni și
administratori cu simț patriotic,
pentru a nu se mai cădea în
capcana cântecului de sirenă
mortal a unei economii de nișă,
monopolizată doar de capitalul
venit din afară, ce pe termen
lung doar aduce subdezvoltare
și control, dacă nu există și un
foarte puternic segment de
capitaliști români.Nu poate ex-
ista capitalism românesc fără
capitaliști români.
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